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01. (Uel) "No tempo em que os sindicatos eram fortes, os trabalhadores podiam se queixar do excesso de
velocidade na linha de produção e do índice de acidentes sem medo de serem despedidos. Agora, apenas um terço
dos funcionários da IBP [empresa alimentícia norteamericana] pertence a algum sindicato. A maioria dos não
sindicalizados é imigrante recente; vários estão no pais ilegalmente: e no geral podem ser despedidos sem aviso
prévio por seja qual for o motivo. Não é um arranjo que encoraje ninguém afazer queixa. [...] A velocidade das
linhas de produção e o baixo custo trabalhista das fábricas não sindicalizadas da IBP são agora o padrão de toda a
indústria. " (SCHLOSSER, Eric. Pa/s Fast-Food. São Paulo: Ática, 2002. p. 221.) No texto, o autor aborda a
universalização, no campo industrial, dos empregos do tipo Mcjobs "McEmprego", comuns em empresas fast-food.
Assinale a alternativa que apresenta somente características desse tipo de emprego.
a) Alta remuneração da força-de-trabalho adequada a especialização exigida pelo processo de produção
automatizado.
b) Alta informalidade relacionada a um ambiente de estabilidade e solidariedade no espaço da empresa.
c) Baixa automatização num sistema de grande responsabilidade e de pequena divisão do trabalho.
d) Altas taxas de sindicalização entre os trabalhadores aliadas a grandes oportunidades de avanços na carreira.
e) Baixa qualificação do trabalhador acompanhada de má remuneração do trabalho e alta rotatividade.
02. (Uel) No final de 2000 o jornalista Scott Miller publicou um artigo no The Street reproduzida no Estado de S.
Paulo (13 dez. 2000), com o titulo "Regalia para empregados compromete os lucros da Volks na Alemanha". No
artigo ele afirma: "A Volkswagen vende cinco vezes mais automóveis do que a BMW, mas vale menos no mercado
do que a rival. Para saber por que, é preciso pegar um operário típico da montadora alemã. Klaus Seifert é um
veterano da Case. Cabelo grisalho, Seifert é um planejador eletrônico de currículo impecável. Sua filha trabalha na
montadora e. nas horas vagas, o pai dá aulas de segurança no trânsito em escolas vizinhas. Mas Seifert tem, ainda,
uma bela estabilidade no emprego. Ganha mais de 100 mil marcos por ano (51.125 euros), embora trabalhe apenas
7 horas e meia por dia, quatro dias por semana. 'Sei que falam que somos caros e inflexíveis protesta o alemão
durante o almoço no refeitório da sede da Volkswagen AG. 'Mas o que ninguém entende é que produzimos
veículos muito bons?' A relação entre lucro capitalista e remuneração da força de trabalho pode ser abordada a
partir do conceito de mais-valia, definido como aquele ' valor produzido pelo trabalhador [e] que é apropriado pelo
capitalista sem que um equivalente seja dado em troca." (BOTTOMORE, Tom. Dicionário do pensamento
marxista. Rio de Janeiro. Jorge Zahar, 1998. p.227). Com o intuito de ampliar a taxa de extração de mais valia
absoluta, qual seria a medida imediata mais adequada a ser tomada por uma empresa de automóveis?
a) Aumentar o número de veículos vendidos.
b) Transferir sua fábrica para regiões cuja força de trabalho seja altamente qualificada.
c) Incrementar a produtividade por meio da automatização dos processos de produção.
d) Ampliar os gastos com capital constante, ou seja, o valor dependido em meios de produção.
e) Intensificar a produtividade da força de trabalho sem novos investimentos de capital.
03. O materialismo histórico foi a corrente mais revolucionária do pensamento social, tanto no campo teórico como
no da ação política. E o Materialismo histórico pode ser conceituado como:

a) Período de transição do socialismo para o comunismo, durante o qual as condições materiais são criadas para a
construção do socialismo.
b) Filosofia formulada por Marx e Engels que desenvolve em estreita conexão com os resultados da ciência e com a
prática do movimento operário revolucionário.
c) Doutrina marxista do desenvolvimento da sociedade humana, que vê no desenvolvimento dos bens materiais
necessários á existência a força primeira que determina toda a vida social, que condiciona a transição de um regime
social para outro.
d) Corrente hostil ao marxismo que defende a natureza como fonte de sobrevivência.
e) Etapa que se segue ao socialismo, quando as classes deixam de existir e o Estado se extingue.
04. Com relação a sociologia clássica de Marx, podemos afirmar:
I. Afirma que as relações entre os homens são relações de oposição, antagonismo e exploração.
II. Mostra que a industrialização, a propriedade privada e o assalariamento separavam o trabalhador dos meios de
produção.
III. Defende a ideia de que as ações sociais são responsáveis pelas desigualdades sociais.
IV. Defende a ideia de que no capitalismo o trabalhador perde a posse do trabalho, naquilo que ele chama de
alienação.
São corretas:
a) I e II.
b) III e IV.
c) I, II e IV.
d) I, II e III.
e) Todas são corretas.
05. (Fatec 2012) Em 1848, dois jovens revolucionários alemães escreveram: “Assim, o desenvolvimento da grande
indústria mina sob os pés da burguesia as bases sobre as quais ela estabeleceu o seu sistema de produção e de
apropriação. A burguesia produz, antes de mais nada, os seus próprios coveiros. A sua queda e a vitória do
proletariado são igualmente inevitáveis.” (Cf. K. Marx-F. Engels. Obras Escolhidas em três tomos. LisboaMoscovo: Edições “Avante!”/Edições Progresso, 1982.) Esse texto expressa princípios da ideologia
a) fascista. b) capitalista. c) comunista. d) iluminista. e) darwinista.
06. (Uece 2010) Leia com atenção o texto a seguir. “Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como
querem; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente,
legadas e transmitidas pelo passado”. MARX, Karl. O Dezoito Brumário de Louis Bonaparte. São Paulo: Centauro,
2006. Baseado no texto, assinale a afirmação verdadeira.
a) A história não é construída pelos homens porque ela é pré-definida pelo destino.
b) A história permite perceber que a realidade depende unicamente das escolhas dos homens.
c) A história é feita pelos homens dentro de condicionamentos herdados do passado.
d) A história não é feita pelo passado e sim pelas circunstâncias das escolhas.
07. "A queda da burguesia e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis (...). Os proletários nada têm a
perder com ela, a não ser as próprias cadeias. E têm um mundo a ganhar. Proletários de todos os países, univos".
Esse trecho, extraído do Manifesto Comunista de Marx e Engels, foi escrito no contexto histórico marcado
a) pelo acirramento das contradições políticas, econômicas e sociais decorrentes do processo conhecido como
Revolução Industrial.
b) pelos conflitos entre trabalhadores e patrões que começaram a pontuar os países capitalistas a partir da
ocorrência da Revolução Russa.
c) pela afirmação dos Estados Unidos como potência imperialista com interesses econômicos e políticos em várias
regiões do planeta.
d) pelo confronto entre vassalos e suseranos, no momento de ápice da crise do modo de produção feudal e de
enfraquecimento da autoridade religiosa.
e) pelo incremento das contestações populares às diretrizes políticas implantadas pelos regimes autoritários que
floresceram na Europa, na primeira metade do século XX.
08. (Mackenzie) No século XIX, o mundo do trabalho fez surgir novas perspectivas para a compreensão da
sociedade contemporânea. O Manifesto Comunista (1848), de Marx e Engels, indica a mudança de concepções
abstratas e utópicas sobre a sociedade, para outras mais concretas e combativas. (Carlos Guilherme Mota) Sobre
Karl Marx e Friedrich Engels é INCORRETO afirmar.
a) A obra que sintetizou as suas teorias econômicas, sociais, políticas e culturais foi O Capital, que retomava a
tradição do pensamento dialético, aprofundando-o na linha do Materialismo Histórico.

b) A sociedade capitalista é contraditória, uma vez que produz um trabalho excedente que jamais retorna ao
trabalhador, isto é, a mais valia.
c) Formularam um socialismo de um novo tipo, baseado na concepção de que o capitalismo deve progressiva e
pacificamente evoluir para o socialismo.
d) Criticavam os socialistas Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Owen, que não se baseavam, como eles, num
estudo científico da história para aprender as leis da sociedade e da economia.
e) As lutas de classes entre proprietários e trabalhadores eram percebidas por eles como uma contradição
fundamental do sistema capitalista e que levariam à abolição da ordem burguesa e do Estado que sobre ela se
sustentava.
09. Na segunda metade do século XIX, surgiu o "socialismo científico", cujo teórico mais importante foi Karl
Heinrich Marx. São elementos fundamentais do pensamento marxista, EXCETO:
a) o materialismo dialético.
b) a interpretação econômica da história
c) o conceito de luta de classes.
d) a teoria da mais-valia.
e) o princípio de não-intervenção estatal.
10. O chamado socialismo científico, formulado por Marx e Engels no século XIX, propunha:
a) a superação do capitalismo pela ação revolucionária dos trabalhadores, aglutinados em torno da Internacional
Socialista.
b) a redução do papel do Estado na economia para efetivar o controle direto pelo proletariado sobre os meios de
produção.
c) a supressão de toda legislação trabalhista e social, tida como mecanismo de alienação e cooptação do
proletariado.
d) a realização de sucessivas reformas na estrutura capitalista, possibilitando a gradativa implantação do
comunismo avançado.
11. (Ufrrj) "A criação de um proletariado despossuído, (...) cultivadores vítimas de expropriações violentas
repetidas, foi necessariamente mais rápida que sua absorção pela nascentes manufaturas. (...) Forma-se uma massa
de mendigos, ladrões e vagabundos. Desde o final do século XV e durante todo o século XVI na Europa Ocidental
foi criada uma legislação sanguinária contra o ócio. Os pais da atual classe operária foram castigados por terem
sido reduzidos à situação de vagabundos e pobres. A legislação os tratava como criminosos voluntários; ela
pressupunha que dependia de seu livre arbítrio continuar a trabalhar como antes." (MARX, Karl. "O Capital". Paris,
Garnier-Flamarion, 1969.) As transformações econômicas e sociais costumam gerar profundas alterações no
chamado "mundo do trabalho". A situação apontada por Marx refere-se ao processo histórico
a) das revoluções anti-capitalistas, ocorridas na Europa, contra as quais a burguesia determinou severa repressão.
b) das revoltas operárias, como o ludismo, voltadas à destruição das máquinas e à exploração por elas causada.
c) da Revolução Francesa, na qual os trabalhadores foram transformados em massa de manobra dos interesses
burgueses.
d) de cercamento dos campos, com o deslocamento de um grande contingente de despossuídos da sua área rural de
origem.
e) da Revolução Industrial, quando os criminosos eram expulsos das fábricas e proibidos de trabalhar em outra
ocupação, pela legislação vigente.
12.
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Para Karl Marx, sociólogo alemão (1818-1883), as crises no sistema capitalista devem-se à expansão da produção
para além daquilo que o mercado pode absorver dentro de uma taxa de lucro considerada satisfatória. Havendo uma
descida da taxa de lucro, o investimento diminui, parte da força de trabalho fica desempregada, o que, por sua vez,
irá diminuir o poder de compra do consumidor, produzindo nova descida na taxa de lucro etc. A retomada da
expansão e o início de um novo ciclo ocorrem quando empresas sobreviventes conquistam as seções do mercado
que ficaram livres. São proposições relativas à teoria desse autor, EXCETO:
a)
A crise tem o efeito de restabelecer o equilíbrio de rendimentos e de recompensas entre o trabalho
assalariado e o proprietário de capital, consolidando o sistema de produção capitalista.
b)
As crises não equivalem a uma quebra do sistema capitalista, mas fazem parte de um mecanismo regulador
que permite ao sistema dominar as flutuações periódicas a que está sujeito.

c)
As crises são soluções momentâneas e necessárias das contradições existentes, que promovem e
restabelecem, durante certo tempo, o equilíbrio perturbado.
d)
O capitalismo organiza-se unicamente em função da expansão do capital, o que requer o desenvolvimento
das forças produtivas e busca competitiva do lucro e, por isso, está sujeito a crises endêmicas.
13. Em relação às ideias de Karl Marx, assinale a única alternativa CORRETA.
a) Defende a ideia de que os fatos sociais são responsáveis pelas desigualdades sociais.
b) Defende a ideia de que o capitalismo financeiro foi o responsável pela perda do controle dos meios de produção
pelo
trabalhador.
c) Defende que as relações humanas são formadas por antagonismos e explorações que levam à luta de classes que,
por sua vez, forma a mudança no modo de produção, que já tem em seu seio as contradições que mais à frente
levará
a
uma
nova
mudança.
d) Defende a ideia de que, no modo de produção comunista ou comunitarista primitivo, era visível a noção de
propriedade
privada.
e) O modo de produção asiático foi o segundo modo de produção a surgir após dissolução do comunismo ou
comunitarismo primitivo.
14. (ENEM-2013) A produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações
indispensáveis e independentes de sua vontade; tais relações de produção correspondem a um estágio definido de
desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura
econômica da sociedade – fundamento real, sobre o qual se erguem as superestruturas política e jurídica, e ao qual
correspondem determinadas formas de consciência social. MARX, K. Prefácio à Crítica da economia política. In.
MARX, K. ENGELS F. Textos 3. São Paulo. Edições Sociais, 1977 (adaptado).
Para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que:
a)
o
proletariado
seja
contemplado
pelo
processo
de
mais-valia.
b)
o
trabalho
se
constitua
como
o
fundamento
real
da
produção
material.
c) a consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano.
d)
a
autonomia
da
sociedade
civil
seja
proporcional
ao
desenvolvimento
econômico.
e) a burguesia revolucione o processo social de formação da consciência de classe.
15. (UFU 1ª fase Janeiro de 2004) Leia o fragmento abaixo, de Karl Marx.
Com o próprio funcionamento, o processo capitalista de produção reproduz, portanto, a separação entre a força de
trabalho e as condições de trabalho, perpetuando, assim, as condições de exploração do trabalhador. Compele
sempre o trabalhador a vender sua força de
trabalho para viver, e capacita sempre o capitalista a comprá-la..
MARX, K. O capital, Livro I, O processo de produção do Capital [Vol. II]. Trad. De Reginaldo Sant.Anna. 11.ed.
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1987, p. 672.
De acordo com o filósofo alemão, a condição do trabalhador na economia capitalista clássica é
I . de realização plena da sua capacidade produtiva, alcançando a autonomia financeira e a satisfação dos valores
existenciais tão almejados pela humanidade, desde os primórdios da história.
II . de alienação, pois os trabalhadores possuem apenas sua capacidade de trabalhar, que é vendida ao capitalista em
troca do salário, por isso, a produção não pertence ao trabalhador, sendo-lhe estranha.
III . de superação da sua condição de ser natural para tornar-se ser social, liberto graças à divisão do trabalho, que
lhe permite o desenvolvimento completo de suas habilidades naturais na fábrica.
IV . de coisa, isto é, o trabalhador é reificado, tornando-se mercadoria, cujo preço é o salário, ao passo que as
coisas produzidas pelo trabalhador, na ótica capitalista, parecem dotadas de existência própria.
Assinale a alternativa que apresenta as assertivas corretas.
A) II e IV
B) I e II
C) II e III
D) III e IV
16- (Uel 2016) A ópera-balé Os Sete Pecados Capitais da Pequena Burguesia, de Kurt Weill e Bertold Brecht,
composta em 1933, retrata as condições dessa classe social na derrocada da ordem democrática com a
ascensão do nazismo na Alemanha, por meio da personagem Anna, que em sete anos vê todos os seus sonhos
de ascensão social ruírem. A obra expressa a visão marxista na chamada doutrina das classes.
Em relação à doutrina social marxista, assinale a alternativa correta.

a) A alta burguesia é uma classe considerada revolucionária, pois foi capaz de resistir à ideologia totalitária através
do controle dos meios de comunicação.
b) A classe média, integrante da camada burguesa, foi identificada com os ideais do nacional-socialismo por
defender a socialização dos meios de produção.
c) A pequena burguesia ou camada lúmpen é revolucionária, identificando a alta burguesia como sua inimiga
natural a ser destruída pela revolução.
d) A pequena burguesia ou classe média é uma classe antirrevolucionária, pois, embora esteja mais próxima das
condições materiais do proletariado, apoia a alta burguesia.
e) O proletariado e a classe média formam as classes revolucionárias, cuja missão é a derrubada da aristocracia e a
instauração do comunismo.
17- (Ueg 2015) Para Marx, diante da tentativa humana de explicar a realidade e dar regras de ação, é
preciso considerar as formas de conhecimento ilusório que mascaram os conflitos sociais. Nesse sentido, a
ideologia adquire um caráter negativo, torna-se um instrumento de dominação na medida em que naturaliza
o que deveria ser explicado como resultado da ação histórico-social dos homens, e universaliza os interesses
de uma classe como interesse de todos. A partir de tal concepção de ideologia, constata-se que
a) a sociedade capitalista transforma todas as formas de consciência em representações ilusórias da realidade
conforme os interesses da classe dominante.
b) ao mesmo tempo que Marx critica a ideologia ele a considera um elemento fundamental no processo de
emancipação da classe trabalhadora.
c) a superação da cegueira coletiva imposta pela ideologia é um produto do esforço individual principalmente dos
indivíduos da classe dominante.
d) a frase “o trabalho dignifica o homem” parte de uma noção genérica e abstrata de trabalho, mascarando as reais
condições do trabalho alienado no modo de produção capitalista.
18- (Ueg 2015) A reflexão sobre o poder político acompanhou a história da filosofia desde a antiguidade e o
pensamento sociológico desde seu surgimento na sociedade moderna. Nos últimos anos vêm ocorrendo
diversas manifestações, protestos e revoltas em todo mundo. A esse respeito, com base no pensamento
filosófico e sociológico, verifica-se que
a) esses processos revelam a incompetência do Estado em ser o “cérebro da sociedade”, o que confirma as teses de
Durkheim.
b) essas ações coletivas podem ser interpretadas como processos derivados da expansão de uma ética protestante,
confirmando as análises de Weber.
c) os movimentos contestadores atuais expressam um processo de vontade de potência que é corroborado pela
filosofia kantiana.
d) as lutas sociais contemporâneas revelam as contradições da sociedade capitalista, o que estaria de acordo com a
teoria de Marx.
19. (Ufu 2002) Partindo de uma perspectiva marxista de análise da relação entre democracia e meios de
comunicação de massa, aponte a alternativa correta.
a) Desde a antiguidade clássica, a imprensa sempre atuou em favor de grupos minoritários, procurando moldar a
opinião pública em função dos interesses de classe dos proprietários dos meios de produção e dos meios de
comunicação de massa.
b) A concentração da propriedade de emissoras de rádio, televisão, jornais e editoras nas mãos de grupos
empresariais restritos revela como, numa sociedade democrática, as pessoas dotadas de competência e
competitividade obtêm sucesso econômico.
c) A concentração da propriedade dos meios de comunicação nas mãos de certos grupos empresariais tende a lhes
proporcionar maior capacidade tecnológica para fazer circular, democraticamente as informações, funcionando
assim, como garantia do exercício da cidadania.
d) Não passa de um mito a afirmação segundo a qual os meios de comunicação de massa são porta-vozes dos
interesses da coletividade, já que no fundo, eles estão subordinados à lógica do capital que domina o mundo da
mercadoria.
20. (Ufrgs 2012) Tanto Augusto Comte quanto Karl Marx identificam imperfeições na sociedade industrial
capitalista, embora cheguem a conclusões bem diferentes: para o positivismo de Comte, os conflitos entre
trabalhadores e empresários são fenômenos secundários, deficiências, cuja correção é relativamente fácil,
enquanto, para Karl Marx, os conflitos entre proletários e burgueses são o fato mais importante das
sociedades modernas. A respeito das concepções teóricas desses autores, é CORRETO afirmar:

a) Comte pensava que a organização científica da sociedade industrial levaria a atribuir a cada indivíduo um lugar
proporcional à sua capacidade, realizando-se assim a justiça social.
b) Comte considera que a partir do momento em que os homens pensam cientificamente, a atividade principal das
coletividades passa a ser a luta de classes que leva necessariamente à resolução de todos os conflitos.
c) Marx acredita que a história humana é feita de consensos e implica, por um lado, o antagonismo entre opressores
e oprimidos; por outro lado, tende a uma polarização em dois blocos: burgueses e proletários.
d) Para Karl Marx, o caráter contraditório do capitalismo manifesta-se no fato de que o crescimento dos meios de
produção se traduz na elevação do nível de vida da maioria dos trabalhadores embora não elimine as desigualdades
sociais.
e) Tanto Augusto Comte quanto Karl Marx concordam que a sociedade capitalista industrial expressa a
predominância de um tipo de solidariedade, que classificam como orgânica, cujas características se refletirão
diretamente em suas instituições.

“Os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras; o que importa é
modificá-lo”.
Karl Marx

